
 

 
 
 

EDITAL Nº 019/2021 - PPGH 

 

 

A COORDENAÇAO ESPECIAL DO PROGRAMA DE 

POS-GRADUAÇAO EM HISTORIA DA UNIOESTE, 

CAMPUS DE MARECHAL CANDIDO RONDON, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES, 

 
 

PUBLICA 

 

A abertura do processo de Credenciamento de 02 (dois/duas) docentes para o 

Programa de Pós-Graduação em História da Unioeste, Linha de Pesquisa “Estado 

e Poder”, de acordo com o seguinte cronograma, procedimentos e regras: 

 

1. DAS VAGAS 

Estão abertas DUAS vagas, sendo a composição preferencialmente: 

- 1 (uma) VAGA  para Docente Permanente  

- 1 (uma) vaga para Docente Colaborador/a.  

Caso não haja aprovado/a na vaga para Docente Permanente, fica 

automaticamente aberta uma segunda vaga para Docente Colaborador/a. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 

Poderão inscrever-se professores com Doutorado em História ou áreas afins e 

produção relacionada ao campo temático “Estado e Poder”. 

A avaliação das propostas de credenciamento de docentes será feita considerando 

os critérios presentes no Regulamento Complementar de Credenciamento, 

Permanência e Descredenciamento do PPGH/2021- UNIOESTE, assim como o 

regramento da Resolução Nº 078/2016-CEPE, que estabelece as normas gerais para os 

Programas de Pós-Graduação da instituição. 

As inscrições serão realizadas remotamente, por meio de envio de todo material 

digitalizado para o email da Secretaria do PPGH (ppgh_unioeste@hotmail.com), de 

acordo com o Cronograma deste Edital, mediante a entrega dos seguintes documentos: 

 

- Termo de compromisso no qual se compromete a prestar informações para 

o preenchimento do relatório anual da CAPES; 

- Proposta para atuação adequada aos objetivos da Área de Concentração 

do PPGH e da Linha de Pesquisa Estado e Poder, contendo, em anexo, 

projeto de pesquisa. 

- Registro atualizado do pesquisador em Grupo de Pesquisa cadastrado no 

diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. 

- No caso de docente da Unioeste, Documento que ateste a ciência e 

anuência da Direção do Centro de lotação do docente interessado. 

- Um arquivo (.pdf) atualizado do currículo Lattes, relativo aos 4 últimos 

anos. A comissão avaliadora poderá requisitar algum documento 

comprobatório, caso ache necessário. 
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3. DA SELEÇÃO 

 

A Seleção será realizada pela Linha de Pesquisa Estado e Poder, nos termos do Regulamento 

Complementar de Credenciamento, Permanência e Descredenciamento do PPGH. A Linha 

de Pesquisa poderá, a seu critério, solicitar reunião remota com a/o(s) candidata/o(s) dentro 

do prazo de seleção. 
 

4. DO CRONOGRAMA 

  
  

As inscrições deverão ser por email para a Secretaria do Programa de Pós-

Graduação em História (ppgh_unioeste@hotmail.com) campus de Marechal Cândido 

Rondon, no período entre 10 de maio e 21 de maio de 2021. 

A Linha de Pesquisa “Estado e Poder”, até o dia 27 de maio de 2021, avaliará as 

propostas, considerando os critérios para credenciamento.  

 

Na finalização desses procedimentos, o Colegiado do PPGH decidirá sobre o 

Credenciamento em Reunião Ordinária convocada para o 28 de maio de 2021. 

 

 

Sala da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História, Marechal 

Candido Rondon, em 07 de maio de 2021. 
  

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Carla Luciana Souza da Silva  
Coordenadora Especial do Programa de 

Pós-Graduação em História Mestrado e Doutorado 

Portaria nº 4107/2020 - GRE 
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